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Haer Minister Meisch,   
Här Staatssekretär Bauler, 
Leiw Eieregescht, 
Dir Damen an dir Hären, 
 
a besonnesch Léiw Lauréaten an Lauréatinnen, 
 
Haut den Owend hun mir eis zesummen fond fir är 
Leeschtung ze feieren.  
 
Dir kritt haut en Zertifikat iwerrécht deen Iech bestätegt 
datt dir daat erfuedert Wessen an dei néideg Sozial- an 
Fachkompetenzen hut fir e Beruff auszeüben. 
 
Ech well Iech am Numm vun der Salariatskammer 
haerzlechst fir är Réussite gratuléieren.  
 
D’Berufsausbildung ass a bleiwt och fir déi nei 
Assemblée Plénière vun der CSL déi am November 
d’lescht Joer gewielt gin ass eng absolut Prioritéit, well 
eng qualitatif héichwerteg Berufsausbildung wichteg fir 
d’Salarien ass. 
 
Déi ekonomesch an sozial Situatioun an Europa an zu 
Lëtzebuerg ass net gudd. D’Jugendaarbechtslosegkeet 
ass an Europa drastesch eropgaangen an och 
Lëtzebuerg ass net verschount bliwwen. 
 
Fir Europa huet d‘europäesch Kommissioun dowéinst, 
an Zesummenaarbecht mat den Sozialpartner, d‘lescht 
Joer am Summer déi Europäesch Allianz fir 
d‘Beruffsausbildung an d’Liewen geruff. 
 
D’Haaptziel vun dëser Allianz ass fir konsequent an 
konzentréiert géint den Jugendchômage virzegoen.  
 
Eng vun den Haaptmesuren vun der Allianz ass déi, 
d’dual Ausbildung an Europa auszebauen well d’Zuelen 
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beweisen dass, an deenen Länner déi no dësem 
System ausbilden den Jugendchômage méi niddereg 
ass wei an aneren.  
 
Eng Erausfuerderung besteet also doran d‘Unzuel vun 
den Ausbildungsplazen an d’Qualitéit vun der 
Formatioun eropzesetzen. Mir brauchen ëmmer méi 
Betriber déi bereet sinn Jonker eng Chance ze ginn fir 
eng héichwäerteg Ausbildung ze maachen, an daat op 
deenen ennerschiddlechsten Formatiounsniveau’en.  
 
D’Salariats an Patronatsorganisatiounen esou wei 
d‘europäesch Kommissioun hunn sech verpflicht fir déi 
néideg Efforten ze maachen fir dës Zieler ze erreechen. 
 
Do doniewt get et den Plang “Garantie jeunes”, en 
Aktiounsplang deen Mesuren firgeseit fir all Jonken 
deen bei der ADEM ageschriwen ass innerhalb vun 4 
Méint entweder eng Arbechtsplaatz, eng Ausbildung 
oder eng Formatioun déi d’Chancen op eng 
Arbechtsplaatz erhéichen ze fannen.   
 
Als CSL sin mir dobai eis Gedanken ze maachen waat 
mir konkret bei der Emsëtzung vun der Garantie 
Jeunes kennen beidroen an denken dobai firun allem 
drun eis Formatiounsoffer fir Jugendlecher 
auszeweiten. 
 
Eng qualitatif héichwerteg dual Ausbildung setzt firaus 
dass déi verschidden d’Partner un engem Strang zéien: 
déi zoustänneg Ministèren, d’Berufschambren an 
d’berufflesch Orientéierung, d’Schoul, déi Jonk an hier 
Elteren an natiirlech firun allem och d’Betrieber.  
 
Ech well op deser Platz och mol den Betrieber merci 
soen, déi sech an der Berufsausbildung engagéieren, 
déi sech Zait fir d'Formation des tuteurs huelen, déi 
Salarien aus hieren Betrieber fraistellen fir an deenen 
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eenzelnen Arbechtsgruppen matzeschaffen an déi grad 
an deenen aktuellen wirtschaftlech schwieregeren 
Zaiten weider Ausbildungsplaatzen an Stageplaatzen 
zur Verfügung stellen. 
 
Fir den Erausfuerderungen vun der Zukunft gerecht ze 
gin, hun mir hei zu Lëtzebuerg d’Berufsausbildung firun 
kuerzem reforméiert mam Ziel méi Jugendlecher méi 
héich ze qualifizéieren. An déi eischt, déi no deem 
neien System ausgebild goufen an een neien Diplom, 
DAP oder CCP kréien, setzen haut den Nowend hei.  
 
Deen neien System huet seng gudd, an och seng 
manner gudd Saiten. Eenheetlech Programmer an 
d’Formation des tuteurs zielen zu deenen positiven 
Punkten vun der Reform.  
 
Mir sin awer der Meenung dass op Grond vun den 
Erfahrung déi mir déi lescht drei Joer gemaach hun, 
dass d’Gesetzestexter vun der Formation 
professionnelle mussen iwwerschafft ginn an daat well: 
 

 verschidden Dispositiounen ze streng sinn; 

 eenzel Prozeduren ze schwéierfälleg sin; 

 d’praktesch Ëmsetzung vun verschiddenen 
Prinziper net ëmmer kann garantéiert ginn an 

 verschidden Froen net iwert d’Texter geregelt gin.  
 
Mir hun schon d’lescht Joer am Summer em 
Edukatiounsministère eis Kritikpunkten an 
Ännerungsvirschléi schrëftlech matgedeelt an mir sin 
als Chamber prett dess Proposen mat deem neien 
zoustännegen Minister an Staatssekretär ze 
diskutéieren an hoffen dass mir béi hinnen en oppent 
Ouer fannen fir zesummen optimal Konditiounen fir 
d’Apprentien, fir d‘Betriber an d’Schoul ze schaafen an 
domat en Ausbildungssystem opbauen deen den 
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zukënftegen ekonomeschen an sozialen 
Erausfuerderungen gewuess ass.  
 
Léiw Lauréaten, 
 
Mir feieren haut ären Ofschloss an sin stolz op Iech, 
iwert déi Effort'en déi dir bruet huet fir zu engem Diplom 
ze kommen, an daat zesummen mat ären Elteren, 
Frënn an Enseignanten.  
 
Dir huet bewissen dass dir eppes kennt, an deen 
beschten Beweis dofir ass d’Tatsaach dass vill vun Iech 
vun deem Betrieb iwerholl gin an deem dir aer Léier 
gemaach huet oder awer  schon eng Plaatz an engem 
aneren Betrieb fonnt hun. Profitéiert vun der Chance 
déi dir hei kritt ze beweisen waat dir geléiert huet an 
waat an Iech stecht. 
 
Dir kritt haut en Diplom iwerreescht deen aeren 
Entreestricket an d’Berufswelt ass. Sech weiderbilden 
fir firunzekommen ass awer an Zwëschenzait en “Must” 
gin. 
 
Am Kader vun der Lifelonglearning Strategie get drun 
geschafft hei zu Lëtzebuerg méi eng grouss an 
diversifiéiert an qualitatif héichwerteg Offer an der 
Weiderbildung ze schaafen. Et get iwert méi flexibel 
Ausbildungsmodeller an der Formatioun des Adultes 
noduecht déi zu engem offiziell unerkannten Diplom 
féieren an et get drun geschafft den Zougang zur 
Weiderbildung ze  verbesseren.  
 
Daat heescht am Endeffekt, dass drun geschafft get 
optimal Konditiounen ze schaffen dass jiddereen, op et 
en Décrocheur scolaire ass oder eng Persoun déi 
schon en Diplom huet d’Méiglechkeet an d’Chance soll 
kréien sech weiderzebilden, ze spezialiséieren oder 
emzeschoulen. Dovun profitéiert schlussendlech net 
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nemmen deen eenzelnen, mee doduerch bleiwen mir 
hei zu Lëtzebuerg upassungsfäheg. 
 
D’CSL ass sech bewosst wéi wichteg et ass dass deen 
Dossier schnell a gudd firunkennt an hofft op eng gudd 
Zesummenarbecht mat all den implizéierten Partner.  
 
Un Iech léiw Lauréaten, dofir hei den Appel vun mir: 
Sidd innovatif an kreatif an aerem Beruff an bild Iech 
weider.  
 
Renseignéiert Iech waat dir un 
Weiderbildungsméiglechkeeten huet, schwätzt mat 
aerem Patron doriwer waat fir eng Formatiounen hien 
eventuel finanziel giff ennerstëtzen. Profitéiert vum 
Congé formation deen dir zegudd huet fir Iech 
weiderzebilden an deen Iech helleft Berufs-, 
Privatliewen an Weiderbildung mateneen ze 
verbannen.  

 
D’CSL fir hieren Deel schenkt  Iech, léiw Lauréaten, en 
gratis Owescours deen der Iech kënnt an der Brochüre 
vun eisem Lifelong Learning Center eraussichen. Dir 
kritt an deenen nächsten Deeg e Breif vun eis 
gescheckt, wou sämtlech Detailler doriwer dran stinn. 
Profitéiert vun dësem klengen Cadeau. 
 
Fir mäin Deel wënschen ech Iech fir är berufflesch 
Carrière an fir ärt Privatliewen vill Succès. 
 
Merci nach ofschléissend den Leit vun der Chambre 
des métiers fir d’Organisatioun vun dëser Feier an den 
Journalisten fir hir Berichterstattung vun onser 
Diplomiwerreechung . 
 
Merci fir d’Nolauschteren an nach e scheinen Nowend. 
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